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Abstract Polycrystalline super fine-grained materials with an average grain size of 40 nm to 150 nm are called
submicrocrystalline, and those with an average grain size below 40 nm - nanocrystalline. The materials with nanostructure are characterized by much higher hardness and strength than their coarse-grained polycrystalline
analogues, and these their properties increase with decreasing of the grain size.
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Характеристика на материали със субмикро- и нанокристална
структура
Стоян ВЕЛЕВ
Твърдите метали и сплави в обикновени условия са поликристални т. е. състоят се
от поликристали (зърна) с размери от няколко микрона до няколко сантиметра за някои
материали. При определени условия е възможно получаване на материали, които нямат
зърнеста структура-монокристал. Практически те се състоят от едно зърно и притежават
силно изразени анизотропни свойства. Те са пластични и тяхната здравина е по-малка от
същите материали намиращи се в поликристално състояние. Особен вид монокристал са
така наречените свръхтънки нишковидни (whiskers) кристали с диаметър 1÷10 µm и
дължина от 0,1÷10 mm. Тези, които са с диаметър около 1µm, не съдържат нито една
дислокация, поради което здравината им се доближава до теоретичната.
Материали, които са на другия полюс, т.е. състоящи се от поликристали с
изключително малки размери на зърното (по-малък от 1÷0,1 µm), притежават уникални
механични и физични свойства. Доста отдавна е било забелязано, че намаляването на
големината на зърната може да доведе до тези съществени изменения в техните свойства.
Тези характерни изменения се наблюдават когато средния размер на кристалното зърно
не превишава 100 nm и е много добре изразено при големина под 10 nm. Поликристални
свръхдребнозърнести материали със среден размер на зърното от 40 nm до 150 nm се
наричат субмикрокристални, а със среден размер на зърното под 40 nm – нанокристални.
Според други автори нанокристалните метали и сплави са с големина на зърното до
100 nm, а субмикрокристалните от 100 nm до 1000 nm. Въпреки че тези граници са
условни, за удобство се приема, че разделителната граница е среден размер на зърното
от 100 nm. Субмикрокристалните материали заемат едно преходно положение между
обикновените поликристални материали и тези с наноструктура. Според много автори
горната граница (максималния размер на елементите) на нанокристалното състояние
трябва да е свързана с някой характерен физичен параметър – дължина на свободния
пробег на електрона, размерът на примката на Франк-Рид за пълзенето на дислокации,
размер на магнитния домен и др. Полето на изменение на тези параметри определящи
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деформационни, електрически, магнитни и други свойства обаче е твърде широко и
установяване на единна горна граница не е възможно [1, 2, 3].
Поради малките размери наночастиците имат твърде голяма повърхност в
сравнение с техния обем. По-голямата част от техните атоми са разположени по
границите или по свободните повърхности. Това води до повишаване на повърхностната
им енергия, съответно и на тяхната активност. Появяват се аномалии в поведението на
електроните и на другите градивни частици на атомите, които водят до изменения на
физичните свойства на наноматериалите в сравнение с обикновените масивни
материали. Междузърнестите граници се отличават с нестабилна структура, което води
до висока дифузионна активност на атомите – от 5 до 6 пъти по-големи от тази при
обикновените поликристални материали.
Материалите с наноструктура се характеризират с много по-висока твърдост и
якост от едрозърнестите поликристални техни аналози, като тези им качества нарастват
с намаляване на размера на зърната. Едрозърнест Al с големина на зърната 1,5 µm има
граница на провлачане 13 МРа и якост на опън 42 МРа, докато нанокристалния Al (200
nm) има съответно стойности 26 МРа и 176 МРа [3]. Високата якост при тези материали
се съчетава съответно с ниска пластичност като често те са направо крехки. В последните
години са разработени редица методи, позволяващи съществено повишение на
пластичността на нанокристалните материали. Наноматериалите проявяват и
специфични магнитни свойства, за което има две основни причини. При първата много
магнитни параметри съществено зависят от междуатомните разстояния, следователно
деформацията на кристалната решетка при тези материали води до намаляване на
температурата на Кюри и възможността за намагнитване. При втората много магнитни
явления се предизвикват от домени с подредени магнитни моменти. При намаляване
размера на кристалитите (когато станат съпоставими с тези на домените) поведението на
материала се изменя. Анализът на литературните данни за изменение на коерцитивната
сила НС, показва, че тя нараства при намаляване на размера на зърната до определен
критичен размер – за желязо, никел и кобалт размерите са съответно 20 nm, 50÷70 nm,
20 nm. При още по-малък размер на кристалитите феромагнетикът може да премине в
суперпарамагнитно състояние [1, 3].
Първи за получаване на наноразмерни обекти и перспективите за приложение в
различни области говори Р. Фейнман още в 1959 г. Немският учен Г. Глейтер за първи
път изнася концепция за наноструктурните материали през 1981 г. като предлага и
първия метод за получаването им – компактиране на прахове [4]. Първоначално е
въведен терминът „нанокристални“ материали, а по-късно „наноструктура“, „нанофаза“,
„нанокомпозит“ и т.н. Съществуват няколко основни разновидности наноматериали:
консолидирани
наноматериали,
нанополупроводници,
нанополимери,
нанобиоматериали, фулерени и тръбни наноструктури, катализатори, нанопорести
материали и супрамолекулярни структури. Това деление разбира се е доста условно тъй
като съществуват например металополимерни и биополимерни нанокомпозити. От друга
страна наноматериалите могат да се резделят на няколко групи с различни размери [3]:
1. Нанопрахове с размер на отделната частица до 100 nm. Частици съдържащи до
103÷104 атома се наричат клъстери.
2. Нанотръбни материали и нановлакна с диаметър до 100 nm, създадени на
основата на въглерода и органични съединения.
3. Тънки покрития (филми) с дебелина от 0,1÷1 µm, получени по пътя на
отлаганията. Важен параметър тук е броят на слоевете (еднослойни или многослойни).
4. Обемни наноструктурни материали с големина на зърното (кристалити) до
100 nm.
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Към консолидираните материали се отнасят компакти, тънки филми и покрития от
различни метали и сплави, получени на базата на прахови технологии, интензивна
пластична деформация, контролирано нарастване на кристалити от аморфно състояние
и др.
Нанополупроводници, нанополимери и нанобиоматериали могат да бъдат както в
изолирано състояние така и в частично консолидирано.
Фулерените и тръбните наноструктури станаха предмет на изследвания след
1985 г. когато беше идентифицирана нова алотропна форма на въглерода – клъстери С60
и С70 които бяха наречени фулерени (фиг. 1а). Тези клъстери по форма наподобяват
футболна топка като най-стабилен е С60 [1]. Голям тласък в изследванията бе получен
през 1991 г. когато японския учен С. Ишима открива въглеродната нанотръбичка. Тези
тръбички са със същата структура като кристала на въглерода (фиг. 1б). Фулерените и
нанотръбичките се получават по пътя на лазерно или електродъгово изпарение на
графита, като нанотръбичките са един от основните елементи при създаване на
електронни и механически наноустройства. През 2005 г. за първи път е получен графен
(фиг. 1в). Представлява тънък филм от въглеродни атоми с дебелина един атом, получен
посредством отцепване на един атомен слой от кристала на графита [5].

Фиг. 1 Наноформи на въглерод

Нанопорестите материали се характеризират с размер на порите до 100 nm.
Катализаторите са известни отдавна и са широко приети нанообекти.
Супрамолекулярните структури представляват структури със слаба връзка (водородни,
Ван дер Ваалсови) между молекулите и техните ансамбли.
Изброените наноматериали се отличават както по технология на изработка, така и
по функционални признаци. Всички те обаче са обединени от едно общо качество –
малкият размер на частиците, зърната, порите и тръбичките. Класификацията на
наноматериалите по Глейтер е дадена в табл. 1.
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Таблица 1. Класификация на наноструктурни материали по Глейтер

По химически състав и разпределение на фазите се различават четири типа
структури – еднофазни, многофазни разделящи се на такива с идентична и неидентична
граница и матрично разпределение. Също така наноматериалите се делят на три вида
спрямо формата на структурите им – пластинчата, колонообразна и равноосна. Като цяло
за наноматериалите е характерен големият обем повърхностни граници (граници между
зърната и тройни възли – места на пресичане на граници на три зърна). На фиг. 2а, е
показана схема на троен възел, а на фиг. 2б, е дадена зависимостта на обема разделителни
повърхнини от големината на зърното. Общия дял на разделителните повърхнини
съставлява [2].
Vр.п = 1- [(L-s)/L] 3 приблизително 3s/L

(1)

като L е големина на зърното, a s е ширина на границата (пригранична зона).
Делът на междузърнестите граници –
Vм.г = [3s (L-s) 2] / L3

(2)

И съответно делът на тройните възли –
Vт.в= Vр.п- Vм.г

(3)

От графиката на фиг. 2б следва, че при големина на зърното <100 nm делът на
разделителните повърхнини започва да расте, като при L<10 nm този дял вече съставлява
няколко десетки процента. Данните от графиката дават една приблизителна оценка, тъй
като са получени използвайки груби модели, но в общи линии правилно характеризират
делът на разделителните повърхнини в структурите на наномателиалите. Увеличаването
на този дял с намаляване на големината на зърната е един от основните фактори,
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характеризиращ неравновесното състояние на наноматериалите за сметка на увеличение
на повърхностната енергия. За съжаление опитни данни относно енергетичните
характеристики на разделителните повърхности в наноматериалите практически
липсват. Делът на повърхностните граници в общия обем на материала е приблизително
равен 3s/L, където при s≈1, делът на VР П=50% се достига при L≈6 nm. По този начин,
ако твърдото тяло се състои от кристалити с размер <10 nm, то делът на разделителните
повърхнини или делът на областта с неподредена структура ще е твърде голям.
Както е известно получаването на дребнозърнеста структура на материалите се
извършва по три основни метода:
1. Увеличаване на скоростта на охлаждане на разтопения метал, стимулиране на
кристализационния процес чрез добавяне на изкуствени зародиши и т.н.
2. Рекристализация след значителна пластична деформация.
3. Деформация за сметка на фазовия наклеп, съпровождащ полиморфното
превръщане (фазова прекристализация).
За съжаление изброените методи (с изключение отчасти на първия) не позволяват
получаване на зърно с размер по-малък от 1 µm. За получаване на зърна с толкова малък
размер се прилагат различен тип технологии:
1. Компактиране на прахове. Съществуват редица методи на базата на които се
получават изходните нанокристални прахове (газофазен синтез, плазмохимичен,
отлагане от колоидни разтвори, механосинтез и други), които впоследствие се
компактират [6].
2. Отлагане на филми и покрития на подложка.
3. Свръхбързо втвърдяване на стопилката.
4. Кристализация на аморфни сплави.
5. Интензивна пластична деформация.
Тази класификация е условна тъй като границите между отделните методи често са
размити [7]. Например при интензивната пластична деформация често като изходни
суровини се използват прахове, т.е. този метод може да бъде причислен към праховите
технологии.

Фиг. 2 Тройна точка: а) схема на тройната точка; б) влиянието на размера на зърнатата върху
общия дял на повърхността на разделяне (1) и общия дял (2) на границата на зърната и тройната
точка (3) при s=1 nm
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